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वभुद्री डाकु   

आणण घंटा  



खतया  

कॎ लरफ़ोर्निमाच्मा वभुद्री तटाच्मा 
जलऱ वभुद्री डाकू ददवरे 

शोते. त्माजलऱ एक लभळन शोते. 
वॎन जुआन कॎ पऩस्ट्रॉनच ेऩाद्री 
आणण तेथीर स्ट्थार्नम इंडडमन मा 
फातभीभुऱे चचतंेत शोते.  

“ते आऩल्मा लभळनलय शल्रा 
कयतीर?” पऩओने आऩल्मा 
लडडरांना पलचायरे.   

“जय ते वैतान इथे आरे तय,” 
पऩओच ेलडीर म्शणारे, “भी त्मांची 
भाझ्मा शातोडीने पऩटाई कयेन.”  



“जय वभुद्री चोय इथे आरे,”  
पऩओची आई म्शणारी, “भग 
आऩण डोंगयालय आजीच्मा घयी 
याह्मरा जालू.” “ऩण भी इथेच 
याशीन,” पऩओ म्शणारा. 
“आणण वभुद्री डाकू फयोफय 
आऩल्मा धनुष्मफाणाने रढेन.” 
“फारा त्मावाठी तू अजून 
रशान आशे.” आई म्शणारी. 
भग पऩओ उठून उबा यादशरा. 
“आता भी वळांची लळकाय करू 
ळकतो.” त्माने अलबभानाने 
वांचगतरे. ऩण आईने 
त्माच्माकड ेतीक्र्मा नजयेने 
ऩादशरे. 
 

  

“चर, रलकय जा,” आई म्शणारी.  

“नाशीतय ळाऱेत ऩोशचामरा उलळय शोईर.” 



पऩओ ळशयातल्मा चौकाऩमतं 
गेरा.लडीर खचुी फनलतांना, 
कातड्मा ऩावून चाभड ंफनलतांना, 
आणण भेणफत्ती आणण वाफण 
फनलतांना, त्मांच्माकड ेफघामरा 
त्मारा खऩू आलड.े  

त्मारा आलड,े कंुबाय जेव्शा चाकालय 
भातीची बांडी तमाय कये, चांबाय चप्ऩर 
कये आणण श्स्ट्िमा जेव्शा पलणत आणण 
दोन ऩशायेकयी जेव्शा आऩरी फंदकु 
ऩॉलरळ कयत तेव्शा शे वगऱं फघामरा 
मारा आलड.े 



पऩओरा वगळ्मात जास्ट्त आलड े
चचिची घंटा.  

चचिची घंटा वकाऱी उठण्माची लेऱ 
रोकांना वांगत अवे. त्मांना प्राथिना, 
जेलण आणण काभ, झोऩण्माची लेऱ 
वांगत अव.े त्मा घंटेची जादचू 
लेगऱी शोती. घंटेरा वंतांची नालं 
ददरी शोती. 

वॎन पलनस्ट्त मांच्मा नालाची घंटा 
वगळ्मात भोठी शोती. र्तचा आकाय 
याजाच्मा भुकुटा वायखा शोता. र्तचा 
वगळ्मात गोड आलाज शोता, शॎरो,  

वॎन पलनस्ट्त,” पऩओ म्शणामचा, 
“भाझ्मावाठी वगळ्मात पलळऴे घंटा 
आशे.”   



त्माचलेऱी म्शाताया कारोव घंटा 
लाजलण्मावाठी फागेत आरा.  

“एक ददलव तू वॎन पलनस्ट्त ची घंटा 
लाजलळीर.” म्शाताऱ्मा कारोव प्रेभाने 
म्शणारा. “मे भी ती कळी लाजलामची 
शे लळकलतो. जय तू दोयी नीट ओढरी 
तयच घंटेतून खया आणण खोर गंबीय 
आलाज मेईर.  नाशीतय गाईच्मा 
गळ्मात फांधरेल्मा घंटे वायखा आलाज 
मेईर. जेव्शा पऩओने दोयी ऩकडरी 
तेव्शा त्मारा खऩू छान लाटरं. “शे 
काम चारू आशे?” कोणीतयी भोठ्मा 
आलाजात म्शटरं.   



ऩाद्री फयोनाने  पऩओच्मा शातातून दोयी घेतरी. 
  

“तुरा ळाऱेरा उलळय शोत आशे फघ,”   
ते म्शणारे. 
“भरा भाप कया ऩाद्री,” पऩओ म्शणारा.  
“ऩण वभुद्री डाकू मेतीर अवा अदंाज 
आशे म्शणून भी वॎन पलन्सस्ट्टची घंटा 
लाजलामरा लळकत आशे.” ऩाद्री फयोनाने 
पऩओ कड ेयोखनू ऩादशरं. “शी घंटा 
लाजलणे शा एक भोठा वन्सभान आशे,  
घंटा लाजलण्मावाठी तुरा काशी चांगरं 
काभ कयालं रागेर.” पऩओ एक षण 
पलचाय करू रागरा. “भी त्मावाठी काम 
करू ळकतो,” पऩओने पलचायरे. ऩाद्री 
फयोना मांनी श्स्ट्भत केरं, “आधी तू 
ळाऱेत लेऱेलय जामरा लळक.” 
 



पऩओ वंकटात वाऩडरा  

लगाित आधीच वायी भुरे आऩल्मा 
जागेलय फवरे शोते. पऩओ चऩुचाऩ 
आऩल्मा जागेलय जाऊन फवरा. धडा 
काशीवा कठीण शोता, म्शणून जेव्शा 
गाण्माचा ताव आरा तेव्शा पऩओ 
खळु झारा. भुरांनी ढोरकी आणण 
ड्रभ लाजलरा. त्मांनी चगटाय आणण 
फावयी लाजलरी. पऩओने लाऱरेल्मा 
बोऩळ्माचा खऱुखऱुा लाजलरा. आज 
तो वभुद्री डाकू आणण घंटेच्मा फाफत 
पलचाय कयत शोता. त्माभुऱे तो गाणं 
पलवयरा शोता.  



“तुझ्मा गाण्मारा ना वुरुलात आशे ना 
ळलेट,” वंगीत लळकलणाये ऩाद्री म्शणारे, 
“तू ऩयत प्रमत्न कय.” काशी लेऱाने 
त्मांना वॎन अॎटार्नओची घंटा ऐकू 
आरी. टण टण टण. आता दऩुायच्मा 
जेलणाची लेऱ झारी शोती. “पऩओ, 
टीचय म्शणाल्मा. “कायण की तू आज 
उलळया आरा म्शणून तू आज वपाई 
कय,” जेव्शा वपाई झारी तेव्शा 
खाण्माची लेऱ वंऩरी शोती. तो बुकेरा 
शोता.जेव्शा तो चौकाकड ेऩऱत गेरा 
तेव्शा तो दयलाजा फंद कयामरा 
पलवयरा. 



 तो घयी आई-लडडरांजलऱ फवरा. 
वगळ्मांनी आधी प्राथिना केरी,  
भग ते जेलरे.  

 पऩओने वुद्धा एक  टोटीआ 

(ऩोऱी) आणण बाजी खाल्री.  

 

“व्ला! डाऱ आणण बाजमांच ेवूऩ खऩू 
रुचकय झारे आशे.” पऩओच्मा आईने 
स्ट्लमंऩाक केरा शोता. 



अचानक पऩओच्मा रषात आरं की, 
तो ळाऱेतरा त्माच्मा लगािचा दयलाजा 
फंद कयामचा पलवयरा आशे. भग तो 
जोयात ऩऱत ळाऱेत गेरा, ऩण 
तोऩमतं उलळय झारा शोता. 

कोंफड्मा लगाित घुवल्मा शोत्मा.त्मांनी 
ळाईच्मा दौती उरट्मा केरा शोत्मा 
आणण वगऱीकड ेर्नऱी ळाई ऩवयरी 
शोती. वायखी काशी ना काशी गडफड 
शोत शोती. कदाचचत पऩओरा कधीच 
घंटा लाजलण्माची वंधी लभऱणाय नाशी. 

तेव्शाच टण टण टण करून वॎन 
अॎदटओची घंटा लाजरी. आता दऩुायची 
काभं कयण्माची लेऱ शोती. पऩओ फाशेय 
भेंढ्मा चयामरा घेलून गेरा. 
 



वभुद्री डाकू   

पऩओ, डोंगयालय चढरा, भधनू 
भधनू तो वभुद्राकड ेर्नयखनू 
ऩाशत शोता.  त्मा वभुद्री चोयांच ं
एखादं जशाज अवेर का? 

तेव्शाच अचानक पऩओने घोड्मालय स्ट्लाय 
एक भाणवारा ळतेातून ऩऱत जातांना 
ऩादशरं. तो भाणूव काशीतयी ओयडत शोता. 
जलऱ आल्मालय त्माने ऐकरं, “वभुद्री 
डाकू मेत आशे!” 

भग पऩओ भेंढ्माच्मा फाफत ऩाय पलवरून 
गेरा. जोयात ऩऱण्मावाठी त्माने आऩल्मा  
दोन्सशी तऱव्मांना कोयडी भातीने यगडरे, 
भग तो जोयात ऩऱू रागरा. 



सॅन विनस्तची घंटा जोरात िाजू 
ऱागऱी. टण टण टण सगळ्या 
ऱोकांनी ऱिकर चचच मध्ये या. 

"वभुद्री डाकूच ेजशाज अजून दोन ददलव  

दयू आशे,” घोडसे्ट्लायाने वांचगतरे.  
शे ऐकून पऩओरा खािी ऩटरी 
की, खयच वभुद्री डाकू मेत आशे. 



“चरा वगळ्मांनी लभऱून प्राथिना  

करू की वैर्नक रलकय माले म्शणून,” 
ऩाद्री फयोना म्शणारे. “ऩण जय वभुद्री 
डाकू आधी आरे तय आऩण काम 
कयामच?े” पऩओच्मा आईने पलचायरे. 
“घाफरु नका.”ऩाद्री फयोना म्शणारे, 
“उद्मा आऩण ऩशाडालय एका वुयक्षषत 
दठकाणी जालू.”  

"आज यािी आऩण आऩरं खाणं 
फांधनू घेलू आणण आऩल्मा 
भूल्मलान गोष्टी रऩलून ठेलू.” 
भग वभुद्री डाकंुना रुटण्मावाठी 
इथे काशीच लभऱणाय नाशी.“  

“भग वभुद्री डाकंूची चांगरी  

भजा शोईर,” पऩओ म्शणारा. 



यािीच्मा जेलणानंतय चौकात ळकेोटी ऩेटलरी. 
भग स्ट्िी-ऩुरुऴ, भुरं-भुरींनी लभऱून जुनी 
गाणी म्शटरी. भग त्मांनी भेणफत्त्मा, 
वाफण, रोकय, कांफऱे, चऩरा, आणण  

खाण्माच ेऩदाथि ऩॎक केरे..  

ऩाद्री फयोनाने  काऱजीऩूलिक चांदीच े
भेणफत्ती स्ट्टॎन्सड आणण देलीची भूती 
एका कऩड्मात फांधरी. ऩाद्रीने त्मा 
लस्ट्तू एका फागेच्मा कोऩऱ्मात भाती 
खारी रऩलून ठेलल्मा. 
  



म्शाताऱ्मा कारोवने आता झोऩण्माची घंटा 
लाजलरी. पऩओच ेआई-लडीर लभळनच्मा 
फाशेय आऩल्मा घयी गेरे. पऩओ लभळन 
भध्मेच इतय भुरांफयोफय यादशरा. ऩण त्मारा 
चांगरी झोऩ आरी नाशी. त्मारा वभुद्री 
डाकंुच ेस्ट्लप्न ऩडत शोते. ते रांफ तरलाय 
घेलून त्माचा ऩाठराग कयत शोते. वॎन 
पलवंन्सतच्मा घंटेने त्मारा जागं केरं तेव्शा 
त्मारा आनंद झारा. टण टण टण.   

  

गुड-भॉर्नगं! घंटी  म्शणारी. चरा आता 
वकाऱच्मा प्राथिनेची लेऱ झारी. 
 



पऩओ गामफ झारा  

 नाष्टा झाल्मानंतय पऩओने वगळ्मा 
जनालयांना एकि केरं. 
 

तो त्मांना शाकरत डोंगयालय घेलून गेरा. 
रोक इकडरे्तकड ेकाभ कयत शोते. 
काशीजण आऩल्मा फैरांलय वाभान रादत 
शोते. “आऩण आऩल्मा फयोफय वगऱं 
खाणं घेलून जालू ळकणाय नाशी,” ऩाद्री  
फयोना म्शणारे. “फाकी जेलण घेलून 
जाण्मावाठी आऩण ऩयत उद्मा मेलू.” 
पऩओ ऩाद्री फयोना मांच्माफयोफय चारत 
शोता. “आज यािी जय वभुद्री डाकू आरे 
तय वॎन पलनस्ट्तची घंटा कोण लाजलेर?” 
ऩाद्रीने पऩओच्मा खांद्मालय थोऩटरे, “ते 
इतक्मा रलकय नाशी मेणाय,” ते म्शणारे.  
 



पऩओरा ऩाद्रींनी वांचगतरेरं ऩटरं नाशी. 
त्मारा यािीच ंस्ट्लप्नं अगदी खयं लाटत 
शोतं. रलकयच ऩाद्री आणण स्ट्थार्नक 
रोक, फैर आणण जनालयांची भोठी यांग 
ऩशाडालय चढू रागरी.  

“पऩओ  कुठे आशे?” आईने पलचायर.ं 
“तो कदाचचत आऩल्मा लभिांफयोफय 
अवेर,” पऩओच ेलडीर म्शणारे. 



ऩण खयंतय पऩओ र्तथे नव्शता. 
आई-लडडरांनी त्मारा वगऱीकड े
ळोधरं. ऩण कोणीशी पऩओरा 
फर्घतरं नव्शतं. पऩओ जुन्समा दगडी 
ऩडक्मा चचि भध्मे रऩरा शोता. तो 
शे पलवरून गेरा शोता की, त्माच े
आईलडीर त्माची काऱजी कयत 
अवतीर. मालेऱी तो वभुद्री डाकूच्मा 
फाफतच पलचाय कयत शोता. अधंाय 
झाल्मालय पऩओ चौकात आरा. 



र्तथ ंवैर्नक वयाल कयत शोते. 
पऩओ त्मांना फघून शवरा. त्माने 
एकूण तीव वैर्नक भोजरे. त्मांच्मा 
फयोफय दोन ऩशायेकयी वुद्धा शोते. 
म्शणजे एकूण ३२ वैर्नक झारे. 
“इतकेजण वभुद्री डाकंुना 
घाफयलण्मावाठी ऩुष्कऱ झारे,“ 

त्माने पलचाय केरा. 

पऩओने काशी वपयचदें घेतरी 
आणण आऩल्मा धनुष्मावदशत 
वभुद्राच्मा तटालय ऩऱत गेरा. 
त्मारा वगळ्मात आधी वभुद्री 
डाकंुच ेजशाज फघामच ेशोते. 



शऱूशऱू अधंाय ऩडू रागरा आणण 
आकाळात चदं्र चभकू रागरा. 
पऩओ ताऱ्मांच्मा छिीखारी गाणं 
गुणगुणू रागरा. त्मारा जेलढी 
गाणी मेत शोती तेलढी गाणी 
त्माने गामरी. तयीऩण तो जागा 
याशू ळकरा नाशी.  



वकाऱी ऩक्षमांच्मा 
ककरबफराटाने त्मारा जाग 
आरी. त्माने वभुद्राकड ेर्नयखनू 
ऩादशर.ं त्माने आऩरे डोऱे 
चोऱरे आणण ऩयत फर्घतरं. 

वभुद्री डाकुच ेजशाज़ वभोय उबे शोते.  
डाकू छोट्मा नालेभधनू ककनाऱ्माकड े 

मेत शोते. पऩओ शी फातभी वैर्नकांना 
देण्मावाठी ऩऱारा. 



"वभुद्री डाकू मेत आशे”  

तो ओयडरा. वैर्नकांचा 
अचधकायी रगेच घोड्मालय 
फवून डाकूना फघण्मावाठी 
ऩऱारा. 

ऩयत मेलून त्माने वांचगतरे की,”  

इथनू आऩल्मारा थोड ंभागे जालं  

रागेर.” पऩओरा शे फयोफय लाटरं नाशी.  

“तुम्शी रोक इथनू ऩऱून जात आशात?” 
पऩओने पलचायरे.  

 अपवय ने शाभी बयी अचधकाऱ्माने शभी ददरी,  

“ळंबय ऩेषा अचधक वभुद्री डाकू आशेत,”  
तो म्शणारा. “तू ऩण ऩशाडालय जालून रऩ. 
आम्शी इथनू भागे जातो, नाशीतय भायरे 
जालू.” 
  



पऩओने घंटा लाजलरी भग पऩओ ऩऱारा, त्मारा घंटेची 
आठलण आरी. तो रोकांना जागं 
कयणाय शोता. तो चचिच्मा फागेत 
धालत गेरा. त्माने ऩूणि दभ रालून 
वॎन पलन्सवंतची घंटा लाजलरी. टण 
टण टण. 

ऩशाडालयच्मा वगळ्मा रोकांनी 
घंटेचा आलाज ऐकरा. “शी घंटा 
पऩओने लाजलरी अवणाय,” म्शाताया 
कारोव म्शणारा. “आऩल्मा चचिरा 
धोका आशे.” पऩओची आई यडू 
रागरी, “भाझा बफचाया भुरगा,”   

ती यडत म्शणारी. 



घंटा लाजलल्मालय पऩओ जलऱच्मा 
डोंगयालय गेरा. त्माने काशी वभुद्री 
डाकंुना चचि भध्मे घुवतांना 
ऩादशरं.   

ऩण त्माने आऩल्मा भागे मेणाऱ्मा 
डाकुरा ऩादशरं नव्शतं. त्मा डाकूने 
पऩओरा ऩकडरं. आणण खेचनू त्मारा 
त्मांच्मा प्रभुखा जलऱ घेलून आरा.  



"जनयर फूचाडि,"  डाकू म्शणारा. “फघा 
भी कोणारा ऩकडून आणरं आशे.” 
“अये व्ला! जनयर म्शणारा. “तू 
आभच्माळी तुझ्मा मा धनुष्मफाणाने 
रढणाय का?” पऩओने त्मा भोठ्मा 
याषवाकड ेऩादशरं. त्माने रार आणण 
काळ्मा यंगाच ेकऩड ेघातरे शोते. 
पऩओच ेऩाम काऩू रागरे. ऩण त्माने 
धमैािने काभ केरे. त्माने आऩरं डोकं 
शरलरं. “त्माची भान काऩून टाका,” 
वभुद्री डाकू ओयडरा. 



पऩओने स्ट्लत्रा वोडलण्माचा खऩू 
प्रमत्न केरा.  
जनयर फोचाडि शवरा. “त्मारा जाऊ 
द्मा.”तो म्शणारा. पऩओ जोयात ऩऱत 
गेरा.ऩुढे वुयक्षषत अतंय काऩल्मालय 
पऩओ एका झाडालय चढरा. भग 
त्माने भागे लऱून ऩादशरं. 
 

“खाणं! इथ ंतय बफरकुर ताजं अन्सन 
आशे.” 
वाये वभुद्री डाकू ओयडरे. भग कोणी 
यागाने ओयडरे. “ते वगऱं आऩल्मा 
फयोफय घेलून गेरे. चरा शी जागा 
जाऱून टाकू मा.” 
 



 धयुाच ेकाऱे ढग शलेत लय गेरे.  
शला भें ऊऩय उठा. पऩओने याि शोण्माची 
लाट ऩादशरी. भग तो ऩयत आरा. 

भग डाकुनी काशी घयांना आग रालरी. 
ऩण चचि वुयक्षषत शोतं. तीन ददलव 
पऩओ शे वगऱं फघत शोता. तो फोयं 
आणण कंदभुऱे घाऊन श्जलंत यादशरा. 
भध्मे भध्मे तो थोड्मालेऱ झोऩरा. 
ळलेटी डाकू आऩल्मा जशाजालय  

र्नघून गेरे. 



भग पऩओने ऩयत वॎन पलन्सस्ट्टची 
घंटा लाजलरी. टण टण टण 
चचिभध्मे ऩयत मा. पऩओने ऩयत 
ऩयत घंटा लाजलून तो वंदेळ 
ददरा.  

भग दऩुायी ऩाद्री आणण स्ट्थार्नक 
रोक ऩयत आऩल्मा घयी आरे. 
पऩओ आऩल्मा आईलडडरांना ऩाशून 
खऩू खळु झारा. तो वयऱ आऩल्मा 
आईकड ेधालत गेरा आणण र्तरा 
बफरगरा. 



“पऩओ!" लडडरांनी जोयात शाक 
भायरी. 
“तू तय आम्शांरा घाफयलरंव.” ऩण 
त्मांनी आऩल्मा पऩओरा जलऱ 
घेतरं. “तू आता फशादयुी 
दाखलण्माइतका भोठा झारा,” आई 
म्शणारी. शे ऐकून पऩओच ेडोऱे 
चभकू रागरे. “आता भी वॎन 
पलन्सस्ट्टची घंटा लाजलू ळकतो का?” 
पऩओने फयोना मांना पलचायरं.ऩाद्री 
शवरे, “तू ते लभऱलरं आशेव,”  

ते म्शणारे. भग पऩओ ऩऱत-ऩऱत 
शी फातभी वॎन पलन्सस्ट्टरा 
वांगामरा गेरा.  

 
समाप्त  


